
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA BRĂDE TIȘ
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR. 9/2020

privind aprobarea numărului de asisten i personali ai persoanelor cu handicapț
grav pentru anul 2020

Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2020,

Având în vedere:
-  Proiectul  de  hotărâre  nr.  9/2020  privind  aprobarea  numărului  de  asisten iț

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020;
-  Referatul  de  aprobare  nr.  9/2020  al  proiectului  de  hotărâre,  întocmit  de

primarul comunei BRĂDEŞTI;
-  Raportul de specialitate nr.  37/08.01.2020  prin care persoana cu atribu ii deț

asisten ă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brăde tiț ș
propune adoptarea hotărârii;

-  avizul  favorabil  al  Comisiei  buget-finanţe,  studii  şi  analize  economico-
financiare,  de  urbanism,  amenajarea  teritoriului,  lucrări  publice,  administrarea
domeniului public, protecţia mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii
cu societatea civilă, al Comisiei pentru probleme culturale, de învăţământ, sănătate,
sociale, sportive şi de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor copilului iș
al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti  şi  apărarea ordinii  şi liniştii
publice;

În conformitate cu prevederile:
-  art.  5  i  art.  6ș  din  Normele  metodologice  privind  condiţiile  de  încadrare,

drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobat de HG
nr. 427/2001, Norme modificate prin HG nr. 463/2005;

-  art. 2 alin. (1) i art. 3ș  din  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu ultimele
modificări  i  completări  aduse prin  Legea  nr.  194/2018 pentru  completarea  Legiiș
asistenţei sociale nr. 292/2011;     

-  art. 40 alin. (1) i  art. 44 lit. b)  ș din  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu ultimele modificări i completăriș
aduse prin O.U.G. nr. 9/2019 pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din
Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu
handicap;   

- art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. b) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ;

inând cont de prevederile  Ț art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80, art. 82 din
Legea nr.  24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările i completările ulterioare aduse de Legea nr.ș
29/2011  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

realizând  publicarea  anun ului  privind  elaborarea  proiectului  ț Hotărârii
Consiliului Local privind aprobarea numărului de asisten i personali ai persoanelor cuț
handicap  grav  pentru  anul  2020,  conform Procesului-verbal  de  afi are  nr.ș
34/08.01.2020,  în  contextul  prevederilor  art.  7  din  Lege  nr.  52/2003  privind



transparen a  decizională  în  administra ia  publică,  republicată,  înregistrat  sub  nr.ț ț
5/2020 în Registrul special pentru eviden a anun urilor referitoare la elaborarea unorț ț
proiecte de acte normative i la edin ele publice ale Consiliului Localș ș ț , i care a făcutș
obiectul:

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro;
b) afi ării la Primărie, în spa iul accesibil publicului, ș ț

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) i art. 196 alin. 1 lit. a) din ș OUG nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T ĂR Ă Ş T E:

Art.1. -  Pentru anul 2020 se aprobă  un număr de  12 asisten i personali aiț
persoanelor cu handicap grav. 

Art.2.  -  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
însărcinează primarul, Compartimentul de stare civilă, resurse umane i asisten ăș ț
socială,  persoana  cu  atribu ii  de  asisten ă  socială,  respectiv  Biroul  financiar,ț ț
contabilitate i urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuneiș
Brăde ti.ș

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului,  Compartimentului de  stare
civilă, resurse umane i ș asistență socială, persoanei cu atribu ii de asisten ă socialăț ț
Biroului financiar,  contabilitate  i  urbanism din cadrul  aparatului  de specialitate  alș
primarului  comunei  Brăde tiș ,  Prefectului  Jude ului  Harghita  în  vederea  exercităriiț
controlului de legalitate, i  va fi  adusă la cuno tin a publică prin grija secretaruluiș ș ț
general  al  comunei  prin  afi are la  sediul  primăriei  i  ș ș pe pagina web al  instituţiei
www.fenyedkozseg.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din
29.01.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a)  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11
consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BARABÁS ISTVÁN

-L.S., ss.indescifrabilă-

Contrasemnează,
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brăde tiș

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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http://www.fenyedkozseg.ro/

	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HARGHITA


